
Dokonując prawdziwego przełomu w branży, 

Henkel opracował pierwszą w historii pastę 

lutowniczą zachowującą stabilność w różnych 

temperaturach. LOCTITE GC 10 pozostaje stabilna w 

temperaturze 26,5°C przez okres jednego roku, a w 

temperaturach do 40°C przez okres jednego miesiąca, 

co zapewnia szereg korzyści w pełnym łańcuchu 

dostaw i operacji – od transportu/odbioru po nadruk 

i przetapianie. Stabilność temperatury materiału 

zapewnia doskonałe parametry wydajności, takie 

jak 24-godzinny czas przechowywania po otwarciu, 

ustabilizowana i stała wydajność przenoszenia w czasie 

druku, szeroki zakres procesu przetapiania, ponad 95% 

zużycia ( wykorzystania ) pasty na linii, oraz znaczący 

spadek wad wynikających z problemów związanych ze 

spoiwem. Wszystkie te zalety łącznie skutkują wyższą 

wydajnością i bardziej opłacalnym montażem płytki 

drukowanej.

www.soldergamechanger.com

Pierwsza pasta lutownicza zachowująca  
stabilność w różnych temperaturach

LOCTITE GC 10 
Punkt zwrotny
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ULEPSZONE DRUKOWANIE ULEPSZONA STABILNOŚĆ ULEPSZONE PRZETAPIANIE ULEPSZONE ZARZĄDZANIE 
UŻYCIEM PASTY

Czas przechowywania ( pozostawienia )  
po otwarciu: 8-24 godzin

Stabilność na matrycy ( szablonie ):  
3 dni przy 80% wilgotności względnej 
powietrza (RH)

Doskonałe połączenie dla komponentów 
0201, 01005 i 0,3 mm

Doskonałe wykorzystanie pasty na linii

Czas przydatności na matrycy ( szablonie ): 
16-72 godzin

Stabilność pasty: 
12x większa niż konwencjonalna

Po 3 dniach przy 80% wilgotności względ-
nej powietrza (RH), zero utraty zwilżalności 
dla profili z długim czasem wygrzewania.

Eliminuje potrzebę wyrzucania pasty na 
koniec dnia

Wysoka wydajność objętości pasty z 
najniższym współczynnikiem proporcji.

Stabilność przy podwyższonej temperaturze: 
100x większa niż konwencjonalna

Minimalny efekt opadania przy  
temperaturze 182°C

Eliminuje potrzebę przechowywania  
w chłodni

Lider w branży w zakresie wydajności 
przenoszenia ( druku ) pasty

Lepsze zarządzanie logistyczne wysyłkami
Najlepszy wygląd estetyczny w klasie 
bezołowiowych połączeń lutowanych

Eliminuje potrzebę opakowywania  
w materiały chłodzące i suchy lód, oraz 
wysyłki z dnia na dzień

Wyjątkowa zwilżalność dla długich profili 
przetapiania

CECHY WSPÓŁCZESNA TECHNOLOGIA LOCTITE GC 10

Zgodność z przepisami Bez halogenków/halogenów Zero dodanych halogenów

Rozkład wielkości ziaren (PSD) Typ 3, 4 Typ 3, 4, 5

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Działanie stabilne przy 26.5°C 1 miesiąc 1 rok

Działanie stabilne przy 40°C 1 dzień 1 miesiąc

Działanie stabilne przy 50°C 0 1 tydzień

PROCES  

Czas przechowywania po otwarciu 1-4 godzin 8-24 godzin

Temperatura wygrzewania ( w przetapianiu ) 150-180°C 150-200°C

Wykorzystanie pasty na linii 75% > 95%

Czas gotowości ( rozpoczęcia ) 4-24 godzin 0 godziny
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